
Sveikiname įsigijus
„Smart Garden 9“



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes de sécurité de 
base doivent toujours être respectées, notamment :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Utilisation à l’intérieur uniquement.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS. PASILIKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.

Naudojantis elektriniais prietaisais, visada būtina laikytis pagrindinių 
atsargumo priemonių, įskaitant išvardytas toliau.
1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Naudokite tik patalpose.



Pradėkime!



1. Surinkite lempą

Pradėkite nuo lempos surinkimo. Abiejose sodelio šonuose įstatykite 
po vieną lempos laikiklį. Pastaba! Lempą ir lempos laikiklius galima 
įstatyti tik vienu būdu. Vienas lempos laikiklis yra su grioveliu. Šį 
lempos laikiklį įstatykite sulygiuodami griovelį su grioveliais vandens 
rezervuare ir lempoje. Vėliau į griovelį galėsite įsprausti maitinimo 
laidą.

Sodelio negalima naudoti neįstačius lempos laikiklių.

(B) – 1 vnt.(A) – 1 vnt.

1 lempa

BA



2. Įdėkite augalų tabletes

„Smart Soil“ tabletes išimkite iš pakuočių ir įdėkite į vazonėlius, kaip 
parodyta pirmiau. Užspauskite U formos dangtelius ir uždėkite 
permatomus daiginimo gaubtelius.

Daiginimo gaubteliai sukuria šiltnamio efektą ir sudaro augalams augti 
palankesnes sąlygas. Gaubtelius nuimkite, kai daigai ims juos liesti.

9 daiginimo gaubteliai

3 x 3 „Smart Soil“ tabletės

9 U formos dangteliai

9 vazonėliai



3. Užrašykite augalų pavadinimus

Augalų nesupainiosite, jei pasižymėsite kiekvieną vazonėlį. Vazonėli-
us galima naudoti pakartotinai, todėl naudokite nuplaunamą žymeklį 
ar priklijuokite lipduką, kad galėtumėte pakeisti pavadinimus, kai 
auginsite kitus augalus.



4. Pripildykite vandens rezervuarą

Į rezervuarą įpilkite vandens, kol vandens lygio indikatorius pakils iki 
sodelio viršaus. Nepripilkite vandens per daug. Rezervuarą vėl reikia 
pripildyti tada, kai vandens lygio indikatorius nusileidžia iki jo dugno.

135 us fl oz / 4 litrai



5. Įjunkite sodelį į elektros tinklą

Sodelis pradės veikti iškart, kai jį įjungsite į elektros tinklą. Jei 
nenorite, kad lempa ryškiai šviestų jums miegant, sodelį įjunkite ryte. 
Taip pagal jūsų dienos režimą bus nustatytas automatinis lempos 
ciklas – 16 valandų ji veiks, 8 valandas bus išjungta.



Atkreipkite dėmesį, kad „Smart Garden 9“ rezervuaras, lempa ir 
ilgintuvai yra su siauru grioveliu. Griovelis yra skirtas maitinimo laidui 
paslėpti, kad įrenginys atrodytų tvarkingiau ir elegantiškiau. Tiesiog 
įspauskite laidą į griovelį ir užfiksuokite rezervuaro apačioje.

6. Sutvarkykite maitinimo laidą



Kaip tai veikia?

„Click & Grow“ sodelių naudojimo principas yra panašus į „Nespresso“ 
ir „Keurig“ kapsulinių kavos aparatų, tik vietoj kavos kapsulių savo 
svetainėje siūlome biologiškai suyrančias sodinimo tabletes su sėklomis.

Biologiškai suyranti
sodinimo tabletė

Kavos
kapsulė

Paprasta kaip

1

2

3



Aitriosios
paprikos

Žemuogės Geltonieji
pomidorai

Žemaūgiai
žirneliai

Raudonėliai

PetunijosGeltonos
saldžiosios

paprikos

Romaninės
salotos

Darželinis
gumbinas

Violetinės
aitriosios
paprikos

Didžiažiedės
portulakos

Raudonieji
bazilikai

EglėsSėjamosios
pipirnės

Apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje ir rinkitės iš įvairių žolelių, 
vaisius vedančių augalų, salotų, gėlių ir kitų dekoratyvinių augalų. Savo 
asortimentą nuolat plečiame. Užsiprenumeruokite pranešimus mūsų 
svetainėje ir pirmieji sužinokite apie naujus siūlomus augalus bei gaukite 
specialių pasiūlymų.

Kai tik suvalgysite daržoves, persodinsite gėles ar sugalvosite, kad būtų 
smagu išbandyti naują augalą, apsilankykite www.clickandgrow.com 
ir užsisakykite papildomų prekių.

Lengviausias būdas visada po ranka turėti sodinimo tablečių – 
mūsų svetainėje užsisakyti automatinį pristatymą. Sutaupykite 
laiko ir pinigų!

* Tai tik keli parduodamų augalų pavyzdžiai.

Mūsų asortimentas

Rugiagėlės



Daigų laukite po 1–3 savaičių.

Nustatykite lempos ciklą pagal savo poreikius.

Profesionalų patarimai
tobulam sodeliui

Nepamirškite:

Augalams sudygus nuimti daiginimo gaubtelių.
Kai augalai ims siekti lempą, pakelkite ją, naudodami ilgintuvus. 
Augalams nėra gerai augti per arti lempos.
Plūdei pasiekus vandens rezervuaro dugną, įpilti vandens, kad plūdė būtų 
sulig sodelio viršumi. Nepripilkite per daug!
Plastikinių vazonėlių ir gaubtelių neišmeskite. Jie pravers kitą kartą, kai vėl 
ką nors sodinsite.

Įvairūs augalai auga skirtingu greičiau, todėl kai kurie iš jų išdygs per 
savaitę, o kiti gali užtrukti iki 3 savaičių. Būkite kantrūs!

Lempos veikimo ciklas yra automatinis: 16 valandų įjungta, 8 valandas 
išjungta. Ciklas prasideda tą minutę, kai lempą įjungiate. Jei norite iš naujo 
nustatyti lempos veikimo grafiką, išjunkite sodelį ir įjunkite tuo dienos metu, 
kai norite, kad ciklas prasidėtų! Visai paprasta!



Augalų priežiūros patarimai:

Žolelės geriausiai auga 18–26 °C temperatūroje. Žolelės mėgsta būti 
karpomos! Pirmojo derliaus paprastai galima tikėtis po 3 savaičių nuo 
tablečių pasodinimo. Bendra taisyklė yra palikti augti bent dvi poras 
tikrųjų lapelių, o netrukus užaugs naujų, kuriuos galėsite skinti. Kirpkite 
aštriomis žirklėmis, neplėškite augalo. Žolelėms neleiskite užaugti tokio 
aukščio, kad siektų lempą. Jos gali nudegti. Dauguma žolelių tabletėse 
auga ne trumpiau nei 10 savaičių. Patarimas, kaip nešvaistyti maisto! 
Žolelių turėsite ilgiau, jei nuskintas išdžiovinsite ant patiesto popierinio 
rankšluosčio kambario temperatūroje, atokiai nuo tiesioginių saulės 
spindulių. Kol prireiks, laikykite sandariame inde.

Vaisius vedantiems augalams patinka aukštesnė temperatūra – iki 26 
°C. Jei vienoje tabletėje išdygsta kelios sėklos, palikite augti po vieną 
daigą, kad augalui pakaktų vietos ir maisto medžiagų. Augalui žydint, jį 
reikia apdulkinti rankiniu būdu, kad užsimegztų vaisiai. Tam švelniai 
papurtykite augalą arba žiedadulkes nuo vieno žiedo prie kito 
perneškite pirštu arba mažu teptuku.

Salotiniai žalumynai geriausiai auga 18–22 °C temperatūroje. 
Aukštesnėje temperatūroje augimas suprastėja. Žalumynų derlių 
rekomenduojama nuimti praėjus 30–35 dienoms po sodinimo, visą 
vienu metu. Jei derlių mėgstate imti periodiškai, pirmiausia nuskindami 
stambesnius išorinius lapus, tai darykite pirmąsias 40 dienų, kad augalų 
kokybė nesuprastėtų. Patarimas, kaip nešvaistyti maisto! Nuskintų 
žalumynų vartojimo trukmę galite pailginti, suvyniodami juos į drėgną 
virtuvinį rankšluostį ir laikydami šaldytuve.



Jūsų sodeliui teikiama garantija.

Pasitaikius retam atvejui, kad sodelis būtų su defektu, praneškite mums!
Jei praėjo iki 12 mėnesių nuo pirkimo, pakeisime jį nauju.
 
Padėkite mums atsekti brokuotą įrenginį ir suprasti, kuriuo gamybos metu 
įvyko nesklandumas – kreipdamiesi į pagalbos tarnybą nurodykite 
įrenginio serijos numerį. Jį rasite sodelio apačioje. Sodinimo tablečių 
serijos numeris nurodytas ant pakuotės. Bet kuriuo atveju mūsų pagalbos 
tarnyba mielai jums padės!

Gėlėms ir kitiems dekoratyviniams augalams daug priežiūros 
nereikia. Pakanka nuskinti senus lapus ar žiedus, kad augalai atrodytų 
gražiau. Pirmųjų žiedų galite tikėtis praėjus maždaug 50 dienų nuo 
tablečių pasodinimo. Lapinius dekoratyvinius augalus, išskyrus medžius, 
galima apkarpyti, kad jie būtų žemesni ir vešlesni.



Mūsų bendruomenė

Norėtume pamatyti, kaip auga jūsų augalai!
Skelbdami nuotraukas socialiniuose tinkluose, pridėkite saitažodį 
#clickandgrow

Raskite mus socialiniuose tinkluose:

@clickandgrow

Grupė „Click & Growers“.

Mūsų unikali „Click & Growers“ bendruomenė – tai vieta, kur susitinka 
auginimo patalpose mėgėjai. Pamatykite, ką augina sodininkai iš viso 
pasaulio ir kasdien sužinokite naujų dalykų apie auginimą patalpose. 
„Click & Growers“ ieškokite tinkle „Facebook“.

„Click & Growers“ forumas „Ask a Gardener“

Pradėkite pokalbį arba užduokite bet kokį su sodininkyste susijusį klausimą 
– mūsų „Click & Growers“ sodininkai visada pasirengę padėti!
Apsilankykite adresu gardeners.clickandgrow.com

Mūsų tinklaraštyje perskaitykite naujausių augalų priežiūros patarimų ir 
gudrybių.
Eiti į tinklaraštį – Naujienos – „Click & Grow“



@clickandgrow

Gaukite pagalbos:

Pritrūkote sodinimo tablečių?
Apsilankykite adresu clickandgrow.com ir įsigykite naujų.

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
لتنزیل دلیل المستخدم ھذا بلغة مختلفة، یرجى زیارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals


